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Lantokiko praktikak euskaraz Oarsoaldean 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oarsoaldeko merkataritza eta ostalaritzan euskara 
sustatzeko ekimena 

 

Oarsoaldeko lau udalentzat berebiziko garrantzia dute 
lantokiko praktikek. Batetik, euskaraz egindako lanbide ikasketei, lan-
mundurako jauzian, azken erremate eta, beren esanetan, hizkuntzari 
dagokionez erabakigarrienean, euskaraz jarraitzeko aukera bermatzen 
dutelako. Bestetik, berriz, euskarari lantokietarako sarbidea modu 
naturalean egiteko aukera paregabea eskaintzen dutelako. 
 
Hala, 2009-10 ikasturtean gauzatu zuten esperientzia-pilotu hartatik 
ateratako ondorioekin praktikak euskaraz egiteko oinarrizko 
metodologia bat diseinatu zuten. Metodologia hori aplikatu dute 
aurten ere, hirugarren urtez, programan parte hartu duten 
enpresetan. Metodologiak, besteak beste, ikasleak praktikak euskaraz 
egin ahal izateko gutxieneko baldintzak egokitzen ditu enpresa 
bakoitzean. Lan hori aholkularitza etxeen laguntzarekin egin dute. 
Aurten bi enpresa berri sartu dira egitasmoan, eta, honenbestez, 8 
enpresa dira praktikak euskaraz egiteko aukera eskaini dutenak. 
Ikasle praktikagileak berriz, 13 izan dira. 
 
Egitasmoan parte hartu duten enpresak honako hauek dira: 
 

 Papresa S.A. (Errenteria)   
 Tecnalia (Donostia Miramon) 
 Easo Motor S.A. (Oiartzun)  
 Lurauto S.A. (Oiartzun ) 
 Asea Brown Boveri, S.A.-Niessen- (Oiartzun) 
 IDK Elektronika (Errenteria ) 
 Txingura Burdindegia (Errenteria) 
 CAF (Irun) 

 
Ea pixkanaka gero eta gehiago diren praktikak euskaraz egiteko 
aukera eskaintzen duten enpresak! 
 

 
 

 
Oarsoaldeko euskara batzordearen eskutik dator ekimena. Urteak 

daramatza euskarak eskualdeko merkataritzan eta ostalaritzan 
presentzia handiagoa izateko  ekintzak burutzen. Oraingoan 
arrandegiekin ari dira lanean. Guztira 39 arrandegi daude eskualdean 
eta horietatik 31 ari dira parte hartzen. Horien artean, azalera handiko 
merkataritza-guneetako arrandegiak daude, eta OLA planaren barruan 
dauden Alcampo eta Carrefour ere parte hartzen ari dira. Hasierako 
fasean, arrandegian dauden arrainen prezioak eta izenak euskaraz 
jarriko dira txartel batzuen bidez. Horrekin batera, arrainen izenak eta 
irudiak dituzten panelak jarriko dira hala erabakitzen duten 
arrandegietan, eta udazken partean arrainez egindako errezeten 
lehiaketa egingo da. Arrandegietan prestatuko diren kutxetan jasoko 
dira errezetak euskaraz eta irabazleak, errezeta entregatu duen 
arrandegian 100 euro gastatu ahal izango ditu.  

 

Udan ere euskaraz 
Oporrak iritsi direla eta udan euskaraz egin dezakezula gogoratzen 
dizugu, Oarsoaldeko merkataritzan, mendian, hondartzan, itsasoan… 
eta NONAHI. 

Ondo-ondo ibili oporretan!!! 
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OLA planeko enpresetako planen deskarguak 
 

OARSOALDEA BA GARAPEN AGENTZIA 
2011ren amaieran egindako hizkuntza irizpideen betetze mailaren neurketaren emaitzak aztertu ditu euskara lantaldeak. Emaitzak langile guztiei 
jakinarazi zaizkie intranetaren bidez. Euskara sustatzaileekin emaitzen azterketa berezia egin da motibazio ekintzak bideratze aldera eta plantxo 
bat egiten ere hasi dira. Bestalde, Garapen Agentziaren 20 langilek BOGAren bidez euskararen auto ikaskuntzan dihardute. Ekainaren hasieran 
Hobetuzi hurrengo ikasturterako euskara eskolen formazio plana aurkeztu zaio. Euskalduntzeko maila baxua eta ertain-altua, Hobekuntza taldea, 

EGA taldea eta Alfabetatze taldea sortu dira hurrengo urteari begira. Enpresak astean bi ordu eskainiko dizkie eskolei langileko. 
 

 
EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 

Koordinatzailea: Joxe Luix Agirretxe 

 
 
SAN JOSE LOPEZ 

 

Bigarren langile bat hasi da lanean telefonoa hartzen, eta honek ere mintzameneko saioak jasotzen ditu. Pasa den hilabetea 
Eusko Jaurlaritzarako diru laguntzak eskatzen eman dute. Urte erdiko balorazioari dagokionez, berrikuntza modura aipa daiteke bitartekariekin osatu dela 
2012rako Gestio Plana; haiekin egindako bilerak emankorrak izan dira, eta nolabaiteko dinamika bat hartu dute pixkanaka denekin biltzen joateko; azkena 
Grupaje izan zen, hauek ere SJLren organigramaren barruan sartu dira, eta arduraduna prest azaldu zen bitartekaria izateko. Azkenik, berripaperaren udako 
zenbakia antolatzen ari dira.  

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza  

Planaren koordinatzailea:Idoia Ibarzabal 

SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO 
 

Oiartzungo Alcampon urte osoa hartuko dieten hainbat ekintza jarri dituzte abian lehen seihilekoan. Alde batetik, langile guztiei  
nominarekin batera euskara-planari buruzko informazio-orria banatzen jarraitu dute, eta beste alde batetik, sekzioka terminologia 

lantzen ari dira, horretarako, Euskara Batzordeko kideek sekzioka konplizeak bilatu dituzte eta eurekin ari dira lanean, euskara planeko eragileen sarea areagotuz. 
Oraintxe martxan jarri dute txirrindularitzako porra, Tropela webguneak Tourrerako prestatutakoa aprobetxatuta, 24 parte-hartzailerekin. Udarari begira, berriz, 
Alcamporen webgune osoa itzuliko dute, eta bertatik erosketak euskaraz ere egiteko aukera emango dute horrela. Ttur-ttur Euskaltzaleon Bilgunearen 

ekimenarekin bat eginez, arrainak euskaraz eskatzeko gonbidapena egiten dien kartela jarri dute arrandegian, bezero guztien bistara. 

Teknikaria: Aritz Enparan 

Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 
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LARRIALDIAK/ LRK emergentziak 
 
 Baseetan lan egiten jarraitzen dute, hainbat langileren laguntzarekin, base bakoitzean dagoen 
guztiaren inbentario txiki bat egin, eta poliki-poliki, lanerako beharrezko diren dokumentuak egokitzen 
hasiko dira. Gainera, langileak baseetan dauden bitartean, euskara ikasteko aukera izango dute; 

tarteka, aholkuak eta eskuliburuak jasoko ditu hala nahi duenak, berariazkoak sortuz beharrezko denean. Hobetu nahi duenak ere, arauak xehatuta 
jasotzeko aukera izango du, egunean 5 minutu eskaintzearekin nahikoa izango du. 
 

EMUNeko teknikaria: Ainhoa Lasa 

Larrialdiak: Planaren koordinatzailea: Jokin Oroz 

LRK emergentziak: Planaren koordinatzailea: Ainhoa Olaizola 

 

ASEA BROWN BOVERI S.A.  
 
Udaberri- udako kontuekin bete dute Niessengo lankideek argitaratzear dagoen NIK ESAN aldizkariaren 46. zenbakia. Oarso-Bidasoko 
Hitza irakurtzeko aukera ere ematen zaie Niesseneko langileei udaberriaz geroztik, enpresak harpidetza batzuk egin baititu eta egunero 

jasotzen dute eskualdeko berri. Euskara Planaren barruan ekaineko larunbat batean Jaizkibelera igoera egin zuten bizikleta gainean lantokiko 16 bat lagunek. 
Irailetik aurrera helduko diote hiztegia berritzeari, iaz arrakastatsua izan zen argazki lehiaketari eta emailak euskaraz idazteko formazioari ere bai. Horrezaz gain, 
euskararen ahozko erabilera areagotzen saiatuko dira ekimen berezi baten eskutik. 

EMUNeko teknikaria: Naiara Etxeberria 

Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso 

 TAJO 
 

Bitartekari guztiekin bildu ondoren, ekimena martxan da, eta Euskara Planaren sarea departamentu guztietara iristeko moduan 
daude. Hurrengo urratsa departamentu horietako langileekin nolabaiteko harremana edukitzea izango da. Gainerakoan pasa den 

hilabetea, Eusko Jaurlaritzarako diru laguntzak eskatzen eman dute. Aurtengo Batzar Nagusia ere ia euskara hutsean egin da, eta Eskoletan ikasturteari amaiera 
emango zaio: aurtengoan ere mintza-saio bat izan dute eta udako berripapera ere martxan da. Bukatzeko esan, Gerentzia- Pertsonal Sailak egiten dituen 
laguntzaileen bilerak euskaraz izaten direla. 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 

Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 

 
 


